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Mission Statement

Chairman of the Yad Vashem Directorate Avner Shalev

Two generations have passed since the end of World War II. Today we live in an age of 

information,  instant  communication  and  progressive  technology.  The  benefits  to  be 

garnered from the free flow of heterogeneous information - which can be overwhelming on 

a day-to-day basis -  are counterbalanced by an unavoidable side effect: the creation of 

short memories. Young people today regard the past not in the sense of where they have 

come from, but rather as a bygone series of events which are "past," while they themselves 

are  living  "post."  This  viewpoint  is  dangerous  in  that  it  is  disjunctive  rather  than 

connective.

The world is rapidly advancing toward the close of the second millenium under the pressure 

of the cultural universalism characteristic of an open-market economy, hyper-consumerism, 

the world communications revolution and a flood of boundary-reducing tourism. In the face 

of this, local cultures are struggling to maintain their own uniqueness.

The generation that lived through the Holocaust is dwindling. The presence of witnesses -  

the remnant who survived -  ensured a certain moral  strength;  their  absence creates a 

moral, cultural and educational vacuum.

What  will  be  the  fate  of  Holocaust  commemoration  among  members  of  the  fourth 

generation, both Jewish and non-Jewish? What place will  it  occupy in the midst of the 
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currents  that  are  sweeping  us  along  towards  the  onset  of  the  third  millenium?  Will 

remembrance  be  meaningful  in  the  context  of  contemporary  events?  How  should  we 

prepare ourselves at this historic juncture?

In  the  spirit  of  the  Jewish  tradition  of  "Vehigadeta  Lebincha"  ("And  you  will  tell  your 

children"), Yad Vashem places a heavy emphasis on educating the younger generations 

about the Holocaust. More than ever before, today's youth are expressing a keen interest in 

their own personal history and identity. We at Yad Vashem have always believed that it is 

our responsibility to provide Jewish youngsters with the history of the Holocaust from a 

Jewish perspective. Yad Vashem is addressing this need by developing the tools needed to 

perpetuate the dialogue between past, present and future. Today, new technologies and 

display systems expand the horizons of communication. The generation of the future is 

immersed in a world of stimulating, high-impact media. We must relate to the visitors of the 

21st century in their language.

Every visitor leaves Yad Vashem with a personal impression of an event that has universal 

dimensions. The new museum complex reinforces the commitment of Jewish visitors to 

their  people  and  their  ethical  brotherhood  with  other  nations.  Non-Jewish  visitors  will  

empathize with the fate of the Jewish people, and will be inspired to join the drive to a 

more humane future for humanity as a whole.

Yad Vashem is the pioneer of Holocaust museums world-wide.  By preserving its Jewish 

character within the universal context, and yet maintaining an authentic voice composed of 

testimonies, diaries, artifacts and other documentation, Yad Vashem paves the way for a 

better future.
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'Nationalism and xenophobia' on rise 
ahead of European elections
BY LUKE BAKER AND STEPHEN ADLER

BRUSSELS Wed Oct 30, 2013 12:07pm EDT

European Commission President Jose Manuel Barroso looks on at a news conference after a Tripratite Social Summit 
ahead of an EU leaders meeting in Brussels October 24, 2013.

CREDIT: REUTERS/YVES HERMAN

(Reuters) - European Commission President Jose Manuel Barroso has warned against 

nationalism, xenophobia and racism ahead of European Parliament elections next year, 

when anti-EU and protest parties are expected to do well.

Opinion polls months ahead of the vote, which takes place in all EU countries on May 22-

25, suggest candidates on the far left and far right will gain support as 

voters expressfrustration with Europe after three years of financial turmoil, contracting 

growth and job losses.



"We have to be honest that the crisis and the rise in unemployment is an occasion for 

populist forces to become more aggressive and gain some votes," Barroso, a former 

center-right prime minister in Portugal, told Reuters in an interview.

"What we don't like is the discourse that is sometimes behind anti-European slogans, a 

discourse that is promoting what I call negative values, things like narrow nationalism, 

protectionism and xenophobia. That is a concern.

"We should not forget that in Europe, not so many decades ago, we had very, very 

worrying developments of xenophobia and racism and intolerance. So I think everybody 

that has European principles should be worried about some of these movements."

Barroso did not mention any parties or movements by name. But polls suggest right-wing 

parties with strong positions on immigration could do well in several countries, including 

Britain, France and Finland.

In Britain, the UK Independence Party is predicted to come first or second in the 

elections, although a lot can change with seven months still to go before the vote.

In France, Marine Le Pen's far-right National Front has pulled away from the two 

mainstream parties and according to one recent poll is expected to win the election.

Besides the right-wing forces, there are far-left or protest movements 

in Greece and Italythat have strong popular backing, as well as single-issue parties such 

as Germany's anti-euro AfD that are expected to secure representation in the 760-seat 

European Parliament, the EU's only directly elected body.

Mainstream politicians and political analysts say it is too early to predict with any 

precision how many seats the anti-EU and protest parties will pick up, but broad 

estimates suggest it could be anywhere from 20 to 30 percent of the vote.

While they would be unlikely to act as a block in parliament, since they come from 

opposite sides of the spectrum and often have narrow, national-based issues on their 

agenda, some form of coordination among the larger far-right parties could end up 

disrupting decisions in parliament.

At the same time, Barroso said he was confident the mainstream political parties would 

remain largely dominant in the new parliament, and urged them to speak out for 

European values if they were to keep extremists in check.



"The pro-European forces...need to take the lead, not give the initiative to extremist 

forces, and explain in a rational and reasonable way what Europe brings," he said.

"That is why we are asking the so-called mainstream parties to have the courage to get 

out of their comfort zone, to think that today, at a time of crisis, we cannot take the 

European Union for granted."

(Writing by Luke Baker; editing by Ralph Boulton)
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ARTIKEL 1.

Everyone has the right,individually and in association with others,to promote and to strive for
the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and
international levels.

STATE OF TIIE UI\IION 2OTO

7 September 2010

Voorziffer van de Europese Commissie

José Manuel Durao Barroso

Voor racisme en xenofobie is er in Europa geen plaats.Wanneer zich rond dergelike delicate
thema's een probleem voordoetmoeten wij allen handelen met zin voor veranfwoordelijkheid.
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KLACHT

(aantekenen met handtekening van ontvangst retour)

Heden,de derde oktober tweeduizendelf,ten verzoeke van:

Joannes Petrus van den Wittenboer voorzitter,secretaris en penningmeester van de stichting
Intermediaire stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens -in het
Engels- Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights - afkorting-
IFUD of Human Rights,wonende en adres te Mierlo,gemeente Geldrop-Mierlo,(573lNK)
Kastanje 28, planned change agent.

e-mail: ifudoftrumanrights@yahoo.com internet: http://ifudoftrumanrights.webs.com/

AAN:

De Europese Ombudsman - I Avenue du Président Robert Schuman- 8P.403-FR-67001
STRASBOURG Cedex- FRANCE

KLACHT GERICHT TEGEN:

RAAD VAN DE EUROPESE UNlE,Secretariaat-Generaal,Juridische Dienst,Rue de La
Loi,l75 B-1048 Brussel, BELGIE.

Er is tussen IFUD of Human Rights en lidstaat Nederland een langdurige [eenmaal civiele
procedure (*l) en eenmaal strafprocedure (*2) ] gaande datzich inmiddels in eigenrichting
dreigt te escaleren in de Europese Unie door welbewust opzij schuiven van artikel 29 VEU
door de Raad van de Europese Unie in Brussel. - overwegende dat verkeerde interpretaties
van het Verdrag van de Europese Unie tot een beleid van uitsluiting kunnen leiden,en zohaat
en racisme kunnen aanwakkeren - Het beschermen van lidstaten en onder het tapijt vegen
van schending der Uniewaarden van het Verdrag van de Europese Unie.

Dit gelet op de feitelijke omstandigheid de schriftelijke stellingsname in een brief van dd, 11
februari 2009,gericht aan IFUD of Human Rights,door de Raad van de Europese Unie,inzake
ingeval van schending van de Uniewaarden door een lidstaat.

Monitoring op het terrein van de Uniewaarden,de naleving van de Uniewaarden door de
lidstaten der Europese Unie - die evenwel indien nodig ook zou moeten kunnen leiden tot het
opleggen van sancties als berispingen en boetes,schorsing van bepaalde rechten met als
uiterste middel het opschorten van het lidmaatschap- De Uniewaarden deze omvatten de
mensenrechten en de fundamentele beginselen van de rechtsstaat (artikel 6 VEU lidl).Daartoe
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verleent artikel 7 VEU de instellingen van de Unie bevoegdheden om op te treden in geval
van een (dreigende) schending van de Uniewaarden.Het eerste lid,dat met het Verdrag van
Nice werd toegevoegd aan artikel 7 VEU,voorziet in een preventiemechanisme voor gevallen
waarin een duidelijk gevaar voor emstige schending van de Uniewaarden geconstateerd kan
worden.De Raad (in de samenstelling van Staatshoofclen en regeringsleiders die artikel 29
VEU onderschrijven) de mogelijkheid geeft ingeval van emstige en voortdurende schending
van Uniewaarden sancties aan een lidstaat op te leggen.

Benadrukkend de noodzaak zorg te dragen voor een volledige en doeltrefÊende verwezelijking
van alle mensenrechten zonder discriminatie of onderscheid zoals vastgelegd in Europese en
andere internationale instrumenten.Ervan overtuigd dat handelingen van racistische en
xenofobische aard een schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de rechtsstaat
en democratische stabiliteit in de Europese Unie vormen.Het is beledigend voor een
bevolkingsgoep speciaal voor Joodse mensen,maar ook voor eenieder die uit
levensovertuiging de ideologie van het nationaal socialisme verwerpen.Overwegende dat de
Staat der Nederlanden geen enkel schuldinzicht heeft,de beweegreden duidelijk politiek zijn
geïhspireerd en dat de Staat volledig bekend is met alle stukken in deze zaak en geen enkele
actie hierin heeft ondernomen.De Nederlandse Staat wenst overduidelijk de status-quo te
handhaven.Er is sprake van een schaduwsysteem,en door systematisch preselectie toepassen
gevat in een systeemgeoriënteerde benadering is sprake van een model-gebaseerd Orwelliaans
overheidsapparaat van gevestigde politieke belangen "ons kent ons" vriendjespolitiek
mentaliteit.Door monopoliseren groepen en individuen uit te sluiten worden vooraf bepaalde

organisaties en personen systematisch belet om conferenties,seminaries te bezoeken.Er is
sprake van een scherpafgebakend netwerk,(Norman Finkelstein, de Holocaust-indusffie,
2000).Hierdoor dragen ook programmas op Europees niveau als die "Europa voor de burger"
(programma "Europa voor de burger"2007-2013) ,rapporten over mensenrechten,anti-racisme en
holocaust, alleen nog de slatus van pr-waarde.De selectieprocedures in de EU zijn dermate
selectief dat de echte mensenrechtenverdedigers worden uitgesloten.Echte
mensenrechtenverdedigers leven vaak onder de armoedegrens,zijn onverzekerd en zijn hun
huis en bezittingen verloren.Defensie klokkenluider Fred Spijkers werd politiek-crimineel
verklaard door de Nederlandse overheid omdat hij zrjn burgerplicht deed door te
waarschuwen voor ondeugdelijke bommen bij defensie,er was daama sprake van o.a. bannen
en isoleren,verdachtmaken en demoniseren. De Nederlandse overheid gebruikt dezelfde
taldieken als die communistische landen gebruiken."Europa voor de burger" is alleen voor het
promoten van de EU,en met de EU-logos duidelijk zichtbaar.Dringt er op aan te weigeren
lidstaten met racistische of xenofoob karakter te steunen en derhalve elk verbond men hun
gekozen vertegenwoordigers af te wijzen.Het Europa van de 2l ste Eeuw heeft geen plaats
voor Adolf Hitler-imitators.De democratische lidstaten van de Europese Unie hebben niet de
r$/ens om opnieuw terug te vervallen op de onderdrukking van de jaren '30 en '40.
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NOTARIS:

De notaris heeft een advies-informatie en waarschuwingsplicht waardoor hij als onafhankelijk
adviseur een inhoudelijke inbreng en toegevoegde waarde heeft.De taak van de notaris
behoort meer in te houden dan alleen het opmaken van akten en het uitvoeren van de daarbij
behorende controles.Kernpunt van de vertrouwensposities van de notaris is zijn
zwaarwegende zorgllicht tot wilscontole en de Belehrungs-plicht die in artikel 43 van de
Wet op het notarisambt ('Wna) is opgenomen en in de Jurisprudentie van de Hoge Raad nader
is uitgewerkt.

PROCEDURES AJU\IIANGIG GEMAAKT IN LIDSTAAT NEDERLAND:

(*l) aanbieden valsheidsprocedure 08 februari 2008 op akte notarieel onder ede,de dato van 2l
juni 2007,door Inr. Th H.J.M. op de Laak,notaris te Cranendonck.aan de Staat der
Nederlanden in handen van de Minister van Algemene Zaken.Door IFUD of Human Rights.

(*2) verzoek om strafuervolging artikel 76 RO procedure, de minister van algemene zaken,aan
de Tweede Kamer der Staten Generaal van de Nederlandse Staat.Door IFUD of Human
Rights.

TOELICHTING NATIONALE PROCEDTIRES:

Een notariële akte onder ambtseed der notaris staat ten alle tijden boven de
schriftelijke verklaring in briefuorm door de Minister van Algemene Zaken.

De Staat der Nederlanden is niet aanwezig geweest bij de ondertekening van de
notariële akte,en hierdoor is sprake van een eenzijdiee notariële akte.Op eenzijdige
notariële akten mag door de notaris qeen Eerste Grosse "In naam der Koningin"
worden afgegeven.De civiele rechter is aangewezen instantie om de notariële
akte tot executoriale titel te verklaren.In dit geval moet dit verzoekschrift met
een advocaat in een verstekprocedure.De Minister van Algemene Zaken heeft
per brief laten weten geen valsheidsprocedure aanhaneie te maken op de notariële
akte. Er is sprake van een schuldvordering in de notariële akte tegen de
Nederlandse Staat. (civiele procedure)

Het schijnt dat géén advocaat zijn vingers wenst te branden tegen de Nederlandse
Staat.Er zijn hiertoe voldoende schriftelijke bewijzen aangehecht aan de notariële
akte,(DvD-rom).Daarop heeft de stichting zich schriftelijk tot de Hoge Raad
gewend met het verzoek een advocaat aan te wijzen.De Hoee Raad wenst geen
advocaat op de zaak te zetten tegen de Staat.

r)

2)

3)
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4) Verzoek tot strafrenolging van de Minister van Algemene Zaken,Nederland
artikel 76 RO procedure.De Tweede Kamer heeft schriftelijk laten weten,dat het
verzoek ter inzage is gelegd aan alle fractievoorzitters en leden van de politieke
partrjen in de Tweede Kamer.Er is op het verzoek verder totaal qeen enkele actie
ondemomen door de Tweede Kamer om in de toekomst nog erqer te voorkomen.
(strafprocedure)

TOELICHTING:

Het plaatsen van hakenkruizen en SS-tekens op afbeeldingen van ministers, nationale
ombudsman in Nederland is na het verlijden van de notariële akte niet minder maar erger
geworden.De dader kan gebruik hebben gemaakt van programma's zoals o.a.
photoshop.lnternationaal zijn naast het op internet verspreiden,500.000 e-mail internationaal
verzonden van de afbeeldinsen.

IMPRESSIE:

Op de internetsite van de dader (die bekend is) russen een samenvatting van brieven diverse
afbeeldingen staan diverse afbeeldingen:

Afbeelding Tweede Kamer,met aan de wand een groot hakenkruis in krans I afbeelding de
Wijkerslooth met hitlersnor en hakenkruis en voorzien van het stempel van de rechtbank I
afbeelding Donner met Hitlerkapsel en Hitlersnor,SS-tekens en adelaar met hakenkruis I de
nationale ombudsman met Hitlersnor met SS-tekens en adelaar met hakenkruis I afbeeldirig
portret Adolf Hitler I afbeelding Balkenende met Hitlersnor,hakenkruis en adelaar met
hakenkruis I Donner met Hitlerkapsel en SS-tekens en adelaar met hakenkruis.Het gelaat is
afgedekt met een zwarte balk over de ogen I adelaar met hakenkruis I hakenkruis in krans I

PRODUCTIES:

1) Voorblad Europese Ombudsman met logo (glossy fotopapier)

2) Blanco(tussen)-blad

3) Artikel29 VEU

4) Blanco (tussen)-blad

5) Verklaring Raad van de Europese Unie,intemationale dag ter bestrijding van
rassendiscriminatie,2 1 maaÍt 201 A 7 7 9l / I 0 (PRESSE 69) NL

6) Blanco (tussen)-blad



-6-

7) Brief Raad van de Europese Unie,dd 11 februari 2009.gericht aan IFUD of Human
Rights,inzake lidstaat Nederland racisme en xenofobie Verdrag van de Europese
Unie(VEU)

8) Blanco tussenblad

9) Brief lidstaat Nederland,Minister van Algemene zaken mr.dr.J.P. Balkenende dd,2S
MaaÍ 2008,kenmerk 3 3 1 8 | 7 2,inzake verklari n g val shei dsprocedure

l0) Brief dd, 15 September 2008,Tweede Kamer der Staten Generaal,inzake
strafuervolging de minister van algemene zaken,Art 76RO,met bijlagen,dd 2
September 2008,TK 1 06,lijst lA6-7779

1 l) Blanco (tussen)-blad

12) Afbeelding minister Donner,met het copyright teken van Karel de Werd,en voorzien
van SS-tekens,adelaar met hakenkruis,Hitlersnor en Hitlerkapsel

13) Toespraak minister Donner 29-03-2004,inzake het boek "met recht discriminatie
bestd den",(schri ft el ij k)

14) Schriftelijke verklaring dd,8 September 2004,door Notaris mr. Th.J. op de Laak,met
de verklaring dat de notaris achter zijn ambtseed bl|ft staan i.v.m. de notariële akte

l5) Brief minister mr. J.P.H. Donner,notarisambt,dd 7 Februari2006

16) Blanco (tussen)-blad

17) Staat van de Europese Unie,29 20l,nr 10, Tweede Kamer vergaderjaar 2003-2004

18) OscE-toespraak Nederland,Rita Verdonk dd,13 September 20O4,mensenrechten en

1 9) anti-racisme,PC.DELI 8l I I 04

20) Resolutie Europees Parlement, "Het Europese geweten en het totalitarisme",20l0lC
137 E /05

2l) Blanco (tussen)-blad
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22) Tnctatenblad,2005,nr 46,bestrijding van strafbare feiten verbonden aan electronische

netwerken,betreffende straÍbaarstelling van handelingen racistische of xenofobische
aard

23) Blanco (tussen)-blad

24) United Nations General Assembly,A/RES/53/144, 8 Maart 1999 (English version)

25) Blanco (tussen)-blad

26) Formulier "De Europese Ombudsman",klacht betreflende wanbeheer der Raad van de

Europese Unie,Brussel,Belgie

27) Blanco (sluit)-blad

28) Blanco (eind)-blad (glossy fotopapier

EXTRA BIJLAGEN:

(zeven extra bijlagen)

. l) Schriftelijke klacht schending Uniewaarden dd, 3 oktober 201l,tegen Raad van de
Europese Unie,Brussel Belgie.(formulier wanbeheer Europese ombudsman,in
tweevoud)

. z)Verzoekschrift gericht aan Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese
UrrJLedd,Z7 Januari 2009,met aangehecht rapport over lidstaat Nederland.(als pdf-file
downloaden rapport:
http://www.archive.org/details/RapportOverNederlandAaanDeEuropeseUnieT009_231

. 3) Hate Crimes The Netherlands,impessie van afbeeldingen van Nederlandse
internetsite,pijldatum 3 Oktober 20 1 1

. 4) fotokopie van een afschrift van een notariële akte + aanhechtingen door mr. Th.
H.J.M. op de Laak,notaris Budel gemeente Cranendonckdd,2T Juni 2007

. 5) aanbieden valsheidsprocedure bij civiele rechter aan Staat der Nederlanden,dd 8

Februari 2008,(verlenging tJm27 Maart 2008
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6) Brief Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der

Nederlanden,dd,l6 Mei 2008,kenmerk: oZ072200712008 ablaz,inzake geen advocaat
tegen de Staat der Nederlanden.(verstekprocedure tegen de Staat bij civiele
rechter).Een executoriale titel in dit geval moet alleen door de rechter,en mag op deze
akte niet door de notaris worden afgegeven als Eerste Grosse o'ln naam der Koningin"

7) formulier Europese Ombudsman jegens Raad van de Europese Unie,wegens
schending Uniewaarden.

IFUD of Human Rights

De voorzitter

[schriftelijke correspondentie te richten aan: IFUD of Human Rights, T.a.v.: de Voorzitter, J.P. van den
\rly'ittenboer,Kastanje23, 573lNK MIERLO NEDERLANDI

Correspondence:Po.box 324, 56ó0AH Celdrop The Netherlands
Offices:Kastanje 28. 573lNK Mierlo The Netherlands

C.o.C.rcg:4 I 092925 Eindhoven N.L.
E-mail: ifudofhumanriglrt@yahoo.com

lntemet: http://ifudoÍhumanrights.webs.coÍn/
Phone:+31 -(0)6 50 425 552

J.P. van den Wittenboer



BARROSO YAD VASHEM
EU chief and Netanyahu talk Iran, peace July 10, 2012 12:24 AM 

European Commission President Jose Manuel Barroso (R) stands under pictures of Jews 
killed during the Holocaust at his visit to the Hall of Names at Yad Vashem Holocaust 
History Museum in Jerusalem July 9, 2012. (REUTERS/Ronen Zvulun)

OCCUPIED JERUSALEM: EU commission chief Jose Manuel Barroso held talks with Israeli 
Prime Minister Benjamin Netanyahu Monday on Iran’s nuclear program, on the second day of 
his trip to Israel and the West Bank.

The two leaders “discussed the importance of expanding cooperation between Israel and 
Europe in all areas, Iran’s efforts to arm itself with nuclear weapons and the resumption of the 
peace talks with the Palestinians,” Netanyahu’s office said.

EU officials added that the two leaders “also discussed the regional situation, with president 
Barroso stating the EU’s support for democratic change and political and economic reform in 
the wider neighborhood.”

“They also discussed vital threats in the region and exchanged views on the ongoing 
diplomatic process aimed at solving the nuclear issue on Iran,” the EU statement said.

Israel, the sole if undeclared nuclear power in the Middle East, has said that Iran’s nuclear 
program poses an existential threat to the Jewish state, and that it will not rule out military 
action to halt Tehran’s nuclear activity.



Barroso is in Israel and the Palestinian territories for a three-day visit that began yesterday 
with meetings in the West Bank with Palestinian President Mahmoud Abbas and Prime 
Minister Salam Fayyad.

In his discussions Sunday, Barroso urged Israel and the Palestinians to return to negotiations, 
warning that the peace process “cannot become an orphan of the Arab Spring.”

Peace talks between Israel and the Palestinians have been on hold since late September 2010, 
when they ground to a halt over the issue of settlement construction. Palestinians want Israel 
to halt settlement activity and agree to base border discussions on the lines that existed before 
the 1967 War. Israel says it wants talks to resume without preconditions.

 

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on July 10, 2012, on page 8. 

Read more: http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Jul-10/179960-eu-chief-
and-netanyahu-talk-iran-peace.ashx#ixzz2Ae7WWmrv 
(The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb) 

http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Jul-10/179960-eu-chief-and-netanyahu-talk-iran-peace.ashx#ixzz2Ae7WWmrv
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Jul-10/179960-eu-chief-and-netanyahu-talk-iran-peace.ashx#ixzz2Ae7WWmrv
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REGISTERED POST

To: YAD VASHEM

“The Holocaust Martys’s and Rembrance Authority”

Chairman Mr. Avner Shalev

Po.box. 3477

JERUSALEM   91034

ISRAEL

Re:European Commission / European Union

Mierlo, June 1- 2012

Dear Mr. Shalev,

Dutch politicans posted on the internet as Adolf Hitler,(the European Commission wrote 
IFUD of Human Rights a letter).The European Commission did not specify what action was 
taken.Later on I found on the internet EU-flag resembling Nazi-merchandise.It’s not 
acceptable and addressed the issue again to the European Commission but became any more 
response.I ask Yad Vashem to intervene ,to take pressure against the European Union.

STEPS:

• firstly speak to the European Union,(if not work),

• secondly take no more part to seminars of the EU,

• thirdly, stop the fully relationship whit the EU.withwithwithwith



(European Commission’s Mr. Emmanual Crabit was part of the agenda “seminar European 
Commission and State of Israel on the fight  against racism,xenophobia and antisemitism 26-
27 october 2011, Brussels,so as a delegation of Yad Vashem was part of the agenda.).So I 
think I have te right the send Yad Vashem this request to intervene into IFUD of Human 
Rights case to the European Commission / European Union.

SINCERELY,

IFUD of Human Rights

Chairman

Mr. J.P. van den Wittenboer

___________________________________________________________________________

Correspondence:Po.box 324, 5660AH Geldrop The Netherlands

Offices:Kastanje 28, 5731NK Mierlo The Netherlands

C.o.C.reg:41092925 Eindhoven N.L.

E-mail: ifudofhumanrights@yahoo.com

Internet: http://ifudofhumanrights.webs.com/

Phone: +31-(0)6 50 425 552
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EUROPEAN UNION EN 
Brussels, 21 March 2012 

7964/12 

PRESSE 129 

Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on 

behalf of the European Union on the occasion of the 

International Day for the Elimination of Racial Discrimination 

on 21 March 2012 

"The International Day for the Elimination of Racial Discrimination is an occasion to 

underline the European Union's unwavering commitment to fighting all forms of racism 

and xenophobia. Racial discrimination is contrary to the values on which the EU is based, 

and we work hard both at home and around the world to stamp it out. Our commitment 

takes many forms - legislation, awareness-raising campaigns and support to projects run by 

civil society.  

Global efforts to combat racism are based on the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). We urge all states to ratify 

and implement the Convention as soon as possible." 
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DE EUROPESE UNIE NL
Brussel, 21 maart 2012 
(OR. fr) 
7964/12 
PRESSE 129 

Verklaring van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton  
namens de Europese Unie  

naar aanleiding van de Internationale Dag  
ter bestrijding van rassendiscriminatie op 21 maart 2010 

"De Europese Unie wil op de Internationale Dag ter bestrijding van rassendiscriminatie 
haar voortdurende engagement voor de bestrijding van alle vormen van racisme en 
vreemdelingenhaat onderstrepen. Rassendiscriminatie is in strijd met de waarden waarop 
de EU is gebaseerd en wij leveren zowel binnen de EU als elders in de wereld onverdroten 
inspanningen om deze discriminatie uit te bannen. Dat gebeurt onder meer in de vorm van 
wetgeving, bewustmakingscampagnes en steunverlening aan projecten van 
maatschappelijke organisaties. 

De wereldwijde inspanningen voor de bestrijding van racisme zijn gebaseerd op het 
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie 
(ICERD). Wij roepen alle staten op dit verdrag zo spoedig mogelijk te ratificeren en ten 
uitvoer te leggen." 
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EUROPESE COMMISSIE
Directoraat-generaal Justitie

Directoraat C: Grondrechten en burgerschap van de Unie
Eenheid C1: Grondrechten en rechten van het kind
Hoofd van de eenheid

! Ref. Ares(Z012)302479 - 14t9312012

Brussel
JUSTIC I /AEP I am/299 508s

J.P. Van den V/ittenboer
Voorzitter van IFUD of Human
Rights
Kastanje 28
5731 NK Mierlo
Nederland

Geachte heer Van den Wittenboer,

Dank voor uw brief van 27 januan 2012 aan de heer Barroso. Ik antwoord namens hem
omdat kwesties betreffende de grondrechten deel uitmaken van de portefeuille van
vicevoorzitter Reding, commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap.

In uw brief spreekt u uw bezorgdheid uit over het vertoon van nazisymbolen in het
openbaar in Nederland. U bent van mening dat dit aanzet tot haat en u verzoekt de
Commissie hiertegen op te treden.

De Europese Commissie verwerpt alle vormen en uitingen van intolerantie, omdat die
onverenigbaar zijn met de waarden en beginselen die ten grondslag liggen aan de EU. De
Commissie bestrijdt deze verschijnselen met alle middelen ,ilraarover zij krachtens de
Verdragen beschikt.

Kaderbesluit 2008/913/JBZ inzake de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen von
racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht verplicht alle EU-lidstaten
ertoe het opzettelijk publiekelijk aanzetten tot geweld of haat jegens een groep personen,
of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, godsdienst, afstamming, dan
wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd, straÍbaar te stellen. Ook het
verspreiden of uitdelen van geschriften, afbeeldingen of ander materiaal kan hieronder
vallen. Het kaderbesluit moest uiterlijk op 28 november 2010 door de lidstaten in
nationaal recht zijn omgezet.

Hoewel het gebruik van nazisymbolen als zodanig niet verboden is krachtens het EU-
recht, kan het in sommige gevallen wel onder kaderbesluit 2008/9l3lJBZ vallen. De
nationale autoriteiten, i.e. de politie en de rechter, moeten elk geval afzonderlijk
onderzoeken om vast te stellen of er sprake is van het opzettelijk aanzetten tot geweld of
haat.

De Commissie volgt de omzetting van het kaderbesluit door de lidstaten zo goed
mogelijk en werkt momenteel Írzrn een analyse van de omzettingsmaatregelen die door de
lidstaten, waaronder Nederland, zijn meegedeeld. De Commissie is volgens de Verdragen
tot 1 december 2014 niet bevoegd inbreukprocedures in te leiden op basis van
kaderbesluiten. Zij zal echter in 2013 wel een rapport opstellen over de omzetting van
kaderbesluit 2008/9 I 3 / JBZ.

Hoogachtend,
V r l

Z'\-.---\
Emmanuel Crabit

Europese Commissie, B-1049 Brussel - België. Tel: (32-2) 299 11 11.
Kantooradres: MO59 5/009. Doorkiesnummer: (32-2) 298 54 96. Fax: {32-2) 296 76 23.



IP/10/487 

Luxembourg, 3 May 2010 

European Commission swears oath to respect the 
EU Treaties  

The College of Commissioners has today sworn a solemn declaration at the 
European Court of Justice in Luxembourg, pledging to respect the EU 
Treaties and to be completely independent in carrying out their duties during 
their mandate. For the first time, the Commissioners also explicitly pledged 
to respect the new Charter of Fundamental Rights. 

Commission President, José Manuel Barroso said, "The oath of independence and 
respect for the EU Treaties is more than a symbolic act. The European Commission 
is a unique institution and the Commissioners have today made clear that they will 
uphold all the principles and values enshrined in the Treaties and the Charter of 
Fundamental rights". 

Background 

According to Article 245 of the Treaty on the Functioning of the European Union (a 
provision included already in previous Treaties), all members of the European 
Commission are required to give "a solemn undertaking" when entering upon their 
duties to respect their obligations under the EU Treaties. Traditionally, this solemn 
undertaking is made before the European Court of Justice in Luxemburg in the first 
months after the start of the mandate of a new European Commission. As the 
current Commission, which took office on 10 February 2010, is the first Commission 
that works under the new Treaty of Lisbon, the wording of the solemn undertaking 
was adapted to the new legal situation and includes also a reference to the EU 
Charter of Fundamental Rights. 

A copy of the solemn declaration can be found in annex. 



ANNEX 

 

SOLEMN DECLARATION 

Before the 

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION 

 

pursuant to Article 17 of the Treaty on European Union and Article 245 of the Treaty 

on the Functioning of the European Union. 

 

___________________________________________________________________ 

 

- Having been appointed as a Member of the European Commission by the 

European Council, following the vote of consent by the European Parliament 

I solemnly undertake:  

- to respect the Treaties and the Charter of Fundamental  Rights of the European 

Union in the fulfilment of all my duties; 

- to be completely independent in carrying out my responsibilities, in the general 

interest of the Union;  

- in the performance of my tasks, neither to seek nor to take instructions from any 

Government or from any other institution, body, office or entity;  

- to refrain from any action incompatible with my duties or the performance of my 

tasks. 

I formally note the undertaking of each Member State to respect this principle and 

not to seek to influence Members of the Commission in the performance of their 

tasks.  

I further undertake to respect, both during and after my term of office, the obligation 

arising therefrom, and in particular the duty to behave with integrity and discretion as 

regards the acceptance, after I have ceased to hold office, of certain appointments or 

benefits. 









Yad Vashem and Council of Europe sign Memorandum of Understanding

30 May 2012

Yad Vashem and the Council of Europe have signed a Memorandum of Understanding to 
promote Holocaust education throughout the 47 member states of the Council.

(Communicated by the Yad Vashem Spokesperson)

Yad Vashem and the Council of Europe have signed a Memorandum of Understanding to 
promote Holocaust education throughout the 47 member states of the Council. Avner Shalev, 
Chairman of Yad Vashem and Thorbjorn Jagland, Secretary General of the Council of Europe 
signed the agreement at Yad Vashem. 
The memorandum formalizes an ad-hoc relationship going back some 15 years, and encourages 
new and varied programs to enhance cooperation in the future. Among the items included are 
exploring the organization of a Holocaust education policy forum at Yad Vashem for 
educational policy makers, and fostering and developing cooperative relationships between 
member states and Yad Vashem, particularly those states that do not yet have a relationship with 
Yad Vashem. This will allow for greater cooperation in the field of commemoration, research 
and education, including participation of educators in seminars at Yad Vashem’s International 
School for Holocaust Studies. Currently, the International School works with some 30 of the 47 
member states of the COE. 
Yad Vashem Chairman Avner Shalev said, “This agreement denotes willingness to deepen and 
enhance Holocaust education in Europe, and to encourage teacher training and to reconstitute 
historical awareness. I am pleased that the Council of Europe sees the International School for 
Holocaust Studies of Yad Vashem as the most appropriate professional body to lead this 
process.” 
The International School for Holocaust Studies of Yad Vashem currently conducts some 70 
seminars annually for educators from abroad, and produces material in 20 languages.

PRESS RELEASE - Israel Ministery of Foreign Affairs



III

(Besluiten op grond van het EU-Verdrag)

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

KADERBESLUIT 2008/913/JBZ VAN DE RAAD

van 28 november 2008

betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door
middel van het strafrecht

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op de artikelen 29 en 31 en artikel 34, lid 2, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Racisme en vreemdelingenhaat vormen een rechtstreekse
schending van de beginselen van vrijheid, democratie,
eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele
vrijheden, en van de rechtsstaat, beginselen waarop de
Europese Unie gegrondvest is en die de lidstaten gemeen
hebben.

(2) In het actieplan van de Raad en de Commissie waarin
wordt aangegeven hoe de bepalingen van het Verdrag
van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het
best kunnen worden uitgevoerd (2), in de conclusies van
de Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober
1999, in de resolutie van het Europees Parlement van
20 september 2000 over het standpunt van de Europese
Unie op de Wereldconferentie tegen racisme en de hui
dige situatie in de Unie (3) en in de mededeling van de
Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over
de halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord van de
vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van
een ruimte van „vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid”
in de Europese Unie (tweede halfjaar 2000), wordt aan
gedrongen op maatregelen op dit gebied. In het Haagse
programma van 4 en 5 november 2004 herhaalt de Raad
het reeds door de Europese Raad in december 2003
geuite vaste voornemen om elke vorm van racisme, anti
semitisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.

(3) Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ van de Raad
van 15 juli 1996, ter bestrijding van racisme en vreemde
lingenhaat (4), moet worden aangevuld met wetgeving die
voorziet in de behoefte de wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen van de lidstaten nader op elkaar af te
stemmen en de belemmeringen voor een doeltreffende
justitiële samenwerking, die voornamelijk voortvloeien
uit de uiteenlopende wetgevende benaderingen in de lid
staten, weg te nemen.

(4) Uit de beoordeling van Gemeenschappelijk Optreden
96/443/JBZ en de werkzaamheden die zijn verricht bin
nen andere internationale fora, zoals de Raad van Europa,
blijkt dat zich nog steeds een aantal problemen voordoen
bij de justitiële samenwerking, en dat het strafrecht van
de lidstaten dus verder onderling moet worden afgestemd
om te zorgen voor de toepassing van een duidelijke en
alomvattende wetgeving waarmee racisme en vreemdelin
genhaat doeltreffend kunnen worden bestreden.

(5) Racisme en vreemdelingenhaat vormen een bedreiging
voor groepen mensen die het doelwit zijn van dergelijk
gedrag. Dit verschijnsel moet door middel van een ge
meenschappelijke strafrechtelijke benadering op EU-ni
veau worden aangepakt, zodat dezelfde gedragingen in
alle lidstaten strafbaar zijn en dat er doeltreffende, even
redige en afschrikkende sancties kunnen worden opge
legd aan natuurlijke personen en rechtspersonen die der
gelijke strafbare feiten hebben gepleegd of daarvoor aan
sprakelijk zijn.

(6) De lidstaten erkennen dat de strijd tegen racisme en
vreemdelingenhaat diverse soorten maatregelen in een
alomvattend kader vereist en niet tot de strafrechtelijke
sfeer mag worden beperkt. Dit kaderbesluit is beperkt tot
de bestrijding van bijzonder ernstige vormen van racisme
en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht.
Aangezien de culturele en juridische tradities van de lid
staten tot op zekere hoogte verschillend zijn, met name
op dit gebied, is een volledige harmonisatie van het straf
recht ter zake vooralsnog niet mogelijk.

NL6.12.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 328/55

(1) Advies uitgebracht op 29 november 2007 (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad).

(2) PB C 19 van 23.1.1999, blz. 1.
(3) PB C 146 van 17.5.2001, blz. 110. (4) PB L 185 van 24.7.1996, blz. 5.



(7) In dit kaderbesluit wordt met „afstamming” vooral ge
doeld op personen of groepen van personen die afstam
men van personen met bepaalde typische kenmerken
(zoals ras of huidskleur), waarbij echter niet al deze ken
merken meer hoeven te bestaan. Dergelijke personen of
groepen van personen kunnen desondanks vanwege hun
afstamming het slachtoffer worden van haat of geweld.

(8) Met „godsdienst” wordt in het algemeen gedoeld op per
sonen die worden gedefinieerd op basis van hun gods
dienstige overtuiging of geloof.

(9) Met „haat” wordt bedoeld haat, ingegeven door ras,
huidskleur, godsdienst, afstamming of nationale of etni
sche afkomst.

(10) Dit kaderbesluit belet een lidstaat niet om nationale wets
bepalingen aan te nemen waarbij artikel 1, lid 1, onder c)
en d), wordt uitgebreid tot misdaden jegens een groep
personen die op basis van andere criteria dan ras, huids
kleur, godsdienst, afstamming, dan wel nationale of etni
sche afkomst wordt gedefinieerd, zoals maatschappelijke
status of politieke overtuigingen.

(11) Er moet op worden toegezien dat het onderzoeken en
vervolgen van delicten die verband houden met racisme
en vreemdelingenhaat niet afhangt van aangifte of be
schuldiging door het slachtoffer, dat vaak bijzonder
kwetsbaar is en ervoor terugschrikt om een gerechtelijke
procedure in te stellen.

(12) De onderlinge afstemming van het strafrecht moet leiden
tot een efficiëntere bestrijding van door racisme en
vreemdelingenhaat ingegeven delicten, door het bevorde
ren van een volledige en effectieve justitiële samenwer
king tussen de lidstaten. De moeilijkheden die zich op dit
gebied kunnen voordoen, moeten door de Raad bij de
toetsing van dit kaderbesluit in aanmerking worden ge
nomen teneinde na te gaan of verdere stappen op dit
gebied noodzakelijk zijn.

(13) Omdat het streven door racisme en vreemdelingenhaat
ingegeven delicten in alle lidstaten te bestraffen met doel
treffende, evenredige en afschrikkende straffen die aan
minimale voorwaarden voldoen, niet in voldoende mate
door de lidstaten afzonderlijk kan worden verwezenlijkt,
daar de regels gemeenschappelijk en met elkaar verenig
baar moeten zijn, en omdat deze doelstelling beter op
het niveau van de Europese Unie kan worden verwezen
lijkt, kan de Unie maatregelen nemen, overeenkomstig
het in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie genoemde en in artikel 5 van het Verdrag tot op
richting van de Europese Gemeenschap omschreven sub
sidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het eveneens in arti
kel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap omschreven evenredigheidsbeginsel gaat
dit kaderbesluit niet verder dan nodig is om deze doel
stellingen te verwezenlijken.

(14) In dit kaderbesluit worden de grondrechten in acht ge
nomen en de beginselen nageleefd die zijn vastgelegd in
artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens, met name in de artikelen 10 en 11, en in
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,
met name in de hoofdstukken II en VI.

(15) Overwegingen die verband houden met de vrijheid van
vereniging en van meningsuiting, met name de vrijheid
van drukpers en de vrijheid van meningsuiting in andere
media hebben in vele lidstaten geleid tot procedurele
waarborgen en bijzondere regelgeving in het nationale
recht inzake het bepalen of beperken van aansprake
lijkheid.

(16) Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ moet worden
ingetrokken omdat het met de goedkeuring van het Ver
drag van Amsterdam, van Richtlijn 2000/43/EG van de
Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht
ras of etnische afstamming (1), en van dit kaderbesluit,
achterhaald is,

HEEFT HET VOLGENDE KADERBESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Delicten die verband houden met racisme en
vreemdelingenhaat

1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de volgende opzettelijke gedragingen strafbaar wor
den gesteld:

a) het publiekelijk aanzetten tot geweld of haat jegens een
groep personen, of een lid van die groep, die op basis van
ras, huidskleur, godsdienst, afstamming, dan wel nationale of
etnische afkomst wordt gedefinieerd;

b) het begaan van een onder a) bedoelde gedraging door het
publiekelijk verspreiden of uitdelen van geschriften, afbeel
dingen of ander materiaal;

c) het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand baga
telliseren van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdaden in de zin van de artikelen 6, 7 en 8 van het
Statuut van het Internationaal Strafhof, gericht tegen een
groep personen, of een lid van die groep, die op basis van
ras, huidskleur, godsdienst, afstamming dan wel nationale of
etnische afkomst wordt gedefinieerd indien de gedraging van
dien aard is dat zij het geweld of de haat tegen een dergelijke
groep of een lid van een dergelijke groep dreigt aan te
wakkeren;

d) het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand baga
telliseren van de in artikel 6 van het Handvest van het In
ternationale Militaire Tribunaal, gehecht aan het Verdrag van
Londen van 8 augustus 1945 omschreven misdrijven, gericht
tegen een groep personen, of een lid van die groep, die op
basis van ras, huidskleur, godsdienst, afstamming dan wel
nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd, indien de
gedraging van dien aard is dat zij het geweld of de haat
tegen een dergelijke groep of een lid van een dergelijke groep
dreigt aan te wakkeren.

NLL 328/56 Publicatieblad van de Europese Unie 6.12.2008

(1) PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.



2. Voor de uitvoering van lid 1 kunnen de lidstaten ervoor
kiezen enkel gedragingen te bestraffen die van dien aard zijn dat
zij de openbare orde dreigen te verstoren of die bedreigend,
kwetsend of beledigend zijn.

3. Voor de toepassing van lid 1 wordt met de verwijzing
naar godsdienst beoogd ten minste die gedragingen te bestrijken
welke als voorwendsel dienen voor handelingen tegen een groep
personen, of een lid van die groep, die op basis van ras, huids
kleur, afstamming dan wel nationale of etnische afkomst wordt
gedefinieerd.

4. Elke lidstaat kan bij of na de vaststelling van het kader
besluit een verklaring afleggen dat hij het ontkennen of verre
gaand bagatelliseren van de in lid 1, onder c) en/of d), bedoelde
misdrijven alleen strafbaar zal stellen indien de in deze leden
bedoelde misdrijven het voorwerp zijn van een eindbeslissing
van een nationaal gerecht van die lidstaat en/of van een inter
nationaal gerecht, dan wel een eindbeslissing van een interna
tionaal gerecht.

Artikel 2

Medeplichtigheid en aanzetting

1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat aanzetting tot de in artikel 1, lid 1, onder c) en d),
bedoelde gedragingen strafbaar wordt gesteld.

2. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat medeplichtigheid aan de in artikel 1 bedoelde ge
dragingen strafbaar wordt gesteld.

Artikel 3

Strafrechtelijke sancties

1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de in de artikelen 1 en 2 bedoelde gedragingen
kunnen worden bestraft met doeltreffende, evenredige en af
schrikkende strafrechtelijke sancties.

2. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de in artikel 1 bedoelde gedragingen strafbaar wor
den gesteld met een maximum van ten minste één tot drie jaar
gevangenisstraf.

Artikel 4

Racistische en xenofobe motieven

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat racistische en xenofobe motieven voor andere dan in de
artikelen 1 en 2 bedoelde delicten als een verzwarende omstan
digheid worden beschouwd, dan wel dat die motieven door de
rechter in aanmerking kunnen worden genomen bij de bepaling
van de strafmaat.

Artikel 5

Aansprakelijkheid van rechtspersonen

1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld
voor de in de artikelen 1 en 2 bedoelde, tot hun voordeel

strekkende gedragingen van personen die, als individu dan wel
als lid van een orgaan van de rechtspersoon, in de rechts
persoon een leidende positie bekleden, op grond van:

a) een bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen,

b) een bevoegdheid om namens de rechtspersoon beslissingen
te nemen, of

c) een bevoegdheid om binnen de rechtspersoon controle uit te
oefenen.

2. Naast de door lid 1 bestreken gevallen nemen de lidstaten
de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een rechtsper
soon aansprakelijk kan worden gesteld wanneer er, als gevolg
van gebrekkig toezicht of gebrekkige controle door een in lid 1
bedoelde persoon, gelegenheid is gegeven voor de in de artike
len 1 en 2 bedoelde, tot het voordeel van de rechtspersoon
strekkende gedragingen van een persoon die onder diens gezag
staat.

3. De aansprakelijkheid van een rechtspersoon op grond van
de leden 1 en 2 sluit strafvervolging van natuurlijke personen
die als dader of medeplichtige betrokken zijn bij de in de arti
kelen 1 en 2 bedoelde gedragingen niet uit.

4. Onder „rechtspersoon” wordt verstaan iedere entiteit die
deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke nationale recht
bezit, met uitzondering van staten of andere publiekrechtelijke
lichamen in de uitoefening van het openbaar gezag en publiek
rechtelijke internationale organisaties.

Artikel 6

Sancties voor rechtspersonen

1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat een rechtspersoon die op grond van artikel 5, lid 1,
aansprakelijk is gesteld, kan worden bestraft met doeltreffende,
evenredige en afschrikkende sancties, die al dan niet strafrechte
lijke geldboetes omvatten en andere sancties kunnen omvatten,
zoals:

a) uitsluiting van toelagen of steun van de overheid;

b) tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van com
merciële activiteiten;

c) plaatsing onder toezicht van de rechter;

d) rechterlijk bevel tot ontbinding.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat een rechtspersoon die op grond van artikel 5, lid 2,
aansprakelijk is gesteld, kan worden bestraft met doeltreffende,
evenredige en afschrikkende sancties of maatregelen.

Artikel 7

Grondwettelijke bepalingen en fundamentele beginselen

1. Dit kaderbesluit heeft niet tot gevolg dat de verplichting
tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele
rechtsbeginselen, waaronder vrijheid van meningsuiting en van
vereniging, zoals neergelegd in artikel 6 van het Verdrag betref
fende de Europese Unie, wordt aangetast.
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2. Met dit kaderbesluit wordt van de lidstaten niet verlangd
dat zij maatregelen nemen die in tegenspraak zijn met funda
mentele beginselen betreffende de vrijheid van vereniging en de
vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder de vrijheid van
drukpers en de vrijheid van meningsuiting in andere media
zoals die voortvloeien uit constitutionele tradities, of met bepa
lingen betreffende de rechten en verantwoordelijkheden van, en
de procedurele waarborgen voor, de pers en andere media, in
dien die bepalingen betrekking hebben op het vaststellen of
beperken van aansprakelijkheid.

Artikel 8

Instellen van onderzoek of vervolging

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat het instellen van onderzoek naar of vervolging wegens de in
de artikelen 1 en 2 bedoelde gedragingen, ten minste in de
ernstigste gevallen, indien de gedraging op zijn grondgebied is
begaan, niet afhankelijk is van aangifte of beschuldiging door
het slachtoffer van de gedraging.

Artikel 9

Rechtsmacht

1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om zijn rechts
macht te vestigen ten aanzien van de in de artikelen 1 en 2
bedoelde gedragingen, indien deze:

a) geheel of gedeeltelijk op zijn grondgebied zijn begaan;

b) door een van zijn onderdanen zijn begaan, of

c) tot voordeel strekken van een rechtspersoon met hoofd
kantoor op het grondgebied van die lidstaat.

2. Bij het vestigen van zijn rechtsmacht overeenkomstig
lid 1, onder a), neemt elke lidstaat de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat zijn rechtsmacht zich uitstrekt tot gevallen
waarin de gedraging via een informatiesysteem is begaan en:

a) de dader de gedraging begaat terwijl hij zich fysiek op het
grondgebied van de lidstaat bevindt, ongeacht of bij de ge
draging materiaal wordt gebruikt dat via een informatiesys
teem op dat grondgebied wordt aangeboden;

b) bij de gedraging materiaal wordt gebruikt dat via een
informatiesysteem op zijn grondgebied wordt aangeboden,
ongeacht of de dader de gedraging begaat terwijl hij zich
fysiek op dat grondgebied bevindt.

3. Elke lidstaat kan besluiten de in lid 1, onder b) en c),
beschreven regels inzake de rechtsmacht niet of slechts in spe
cifieke gevallen of omstandigheden toe te passen.

Artikel 10

Uitvoering en toetsing

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op
28 november 2010 aan de bepalingen van dit kaderbesluit te
voldoen.

2. Vóór die datum delen de lidstaten het secretariaat-generaal
van de Raad en de Commissie de tekst mee van de bepalingen
waarmee zij hun verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit
in hun nationale recht omzetten. De Raad gaat op basis van een
verslag dat door de Raad aan de hand van deze gegevens is
opgesteld, en van een schriftelijk verslag van de Commissie, ten
laatste op 28 november 2013 na in hoeverre de lidstaten de
bepalingen van dit kaderbesluit naleven.

3. Uiterlijk op 28 november 2013 toetst de Raad dit kader
besluit. Voor de voorbereiding van deze toetsing vraagt de Raad
de lidstaten of zij moeilijkheden hebben ondervonden op het
gebied van de justitiële samenwerking met betrekking tot de in
artikel 1, lid 1, bedoelde gedragingen. Voorts kan de Raad
Eurojust verzoeken een verslag in te dienen over de vraag of
de verschillen tussen de nationale wetgevingen problemen heb
ben opgeleverd ten aanzien van de justitiële samenwerking tus
sen de lidstaten op dit gebied.

Artikel 11

Intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ

Gemeenschappelijk Optreden 96/443/JBZ wordt ingetrokken.

Artikel 12

Territoriale toepassing

Dit kaderbesluit is van toepassing op Gibraltar.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Dit kaderbesluit treedt in werking op de dag van zijn bekend
making in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 november 2008.

Voor de Raad
De voorzitster

M. ALLIOT-MARIE
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Intermediary Foundation of the Universal
Declaration of Human Rights

A A N T E K E N E N
aan: hoofclcommissariaat politie Brussel (brussel/
elsene)

Wetstraat I
1OOO - BRUSSEL
BELGIE

Your letter of
Your reference
Our letter of
Our reference
Enclosure(s)
Contact
Direct line
Re

StraAangite

IFUD of Human Rights / J.P. van den Wittenboer
ifudoflrumanri ghts@yahoo.com
STRAFÁANGIFTE

Mierlo,l9 juni2012

Hierbij doe ik strafaangifte tegen de Europese Commissie, Wetstraat 200 Brussel / Belgie.

Aangever: IFUD of Human Rights,voorzitter Joannes Petrus van den Wittenboer,adres
Kastanje 28, 573lNK Mierlo, Nederland.

Tegen: Europese Commissie, Wetstraat 200, Brussel Belgie.

Omschrijving (vermoedetijk) straÍbare feit:
Het via internet verspreiden en te koop aanbieden cq verkopen van nazi merchandise.Het een
en ander o.a. t-shirts met hakenkruizen verwerkt in europese vlag.Zie bijtage(n),hierdoor
medeplichtig aan verspreidingsdelict.

Commentaar: middels een brief Ref. Ares(2012)683201- 0810612012 door de Europese
Commissie aan IFUD of Human Rights,geeft de commissie te kennen dat het recht aan het
vertoon van nazisymbolen als zodantgniet in de weg staat.Ik ben het in zoverre hier mee eens
daar waarhet gaat om doeleinden als muse4educatie die onder "fair use"begrip vallen.Alle
andere gevallen en situaties die onder het begrip "misbruik" vallen zijn verboden / strafbaar
en vallen onder het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie (ICERD).Het oordeel over straÍbaarheid is aan de strafrechter hierover.

Correspondence:Po.box 324, 5660AH Geldrop The Netherlands
Offices:Kastanje 28, 573 lNK Mierlo The Netherlands

C.o.C rcg:41092925 Eindhoven N.L.
E-mail: ifudoftrumanrights@yahoo.com

Intemet: http://ifudoftumanrights.wetrs.com/
Phone:+3l -(0)6 50 425 552
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AANTEKENEN
19 junt 2012

Hoofdcommisariaat politie Brussel (brusseV elsene)
Wetsfaat I
IOOO- BRUSSEL
BELGIE.

Ik verzoek u van deze aangïfte procesverbaal op te maken en hiervan het afschrift aan mrj
toe te sturen.

HOOGACHTEND,

IFUD of Human Rights
voorzitter

J.P. van den Wittenboer

Correspondence:Po.box 324, 5660AH Geldrop_ The Netheflands
Offices:Kastanje 28, 573lNK Merlo The Netherlands

C.o.C.reg:41W2925 Eindhoven N.L.
E-mail: ifudoftrumanrights@yahoo.com

Intemet: http ://ifudoflrumanrighb.webs.com/.
Phone:+3l -(0\6 50 425 552



Portalis

Quatre Brasstraat 4 - 1000 BRUSSEL

De heer VAN DEN WITTENBOER J.P.
Voorzitter van IFUD of Human Riehts

Kastanje 28
573I NK MIERLO
NEDERLAND

n

n

Notitienummer: BR 45.LL.818461 12

Kabinet: BNI
(Beiden steeds te vermelden in uw briefwisseling)

Uw referte:

Brussel. 18 ianuari 2013- :-- --.

Geachte heer,

Verwijzend naar uw schrijven van 1910612012, verzoek ik u kennis te nemen van de volgende
informatie:

De inlichtingen die u in uw brief d.d. verstrekt, zijn ontoereikend. Gelieve mij indien
mogelijk in kennis te stellen van het notitienummer., de tussengekomen politiedienst, datum
en aard van de feiten en namen van de betrokken paÍijen.

In deze zaak is een opsporingsonderzoek* aan de gang. De wet bepaalt dat deze fase van de
procedure geheim is, zodat in de regel nog geen nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt.
Als slachtoffer van de feiten bestaat de mogelijkheid een "verklaring van benadeelde
persoon"+ afte leggen op het parket.

n In deze zaakis een gerechtelijk onderzoek* aan de gang bij onderzoeksrechter (referte
/ ) .

Het dossier werd overgemaakt aan de procureur des Konings te alwaar u op schriftelijk
verzoek verdere inlichtingen kan bekomen.

Het dossier werd zonder gevolg geklasseerd* (: geseponeerd).
Het opsporingsonderzoek werd geschorst. De verdachte(n) werd(en) voor opsporing geseind.

U kan mij schriftelijk toelating wagen ominzage en/of afschrift te nemen van het strafdossier.

Het dossier werd afgesloten door oplegging van een voorstel tot verval van de strafrordering
mits betaling van een geldboete (minnelijke schikking)* aan de dader van het misdrijfx.

Een beschikking tot buitenvervolgingstelling* werd door de raadkamer* genomen op

Bij beschikking van de raadkamer* van werd de zaak verwezen naar de correctionele
rechtbank. Een zittingsdatum zal later worden vastgesteld.

n De zaakwerd vastgesteld op de zitting van van de conectionele kamer, om
uur.

n
Met de meeste hoogachting,

n
K
n
n
n
n
n

procureur des Konings,

' 
Biilage: praktische inlichtingen en terminologische verduidelijkingen

.S.. VÀNDËNI





Gebruik van het EU-embleem door derden

De principes voor het gebruik van het Europese embleem door derden zijn uiteengezet in een 
administratieve overeenkomst met de Raad van Europa. Deze overeenkomst verscheen op 8 
september 2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie (Publicatieblad C 271 van 8 september 
2012, blz. 5).

In deze overeenkomst wordt bepaald dat derden (natuurlijke personen en rechtspersonen) het 
Europese embleem of delen daarvan mogen gebruiken op voorwaarde dat door dit gebruik

a) niet de indruk wordt gewekt of wordt verondersteld dat er een verband bestaat tussen de 
gebruiker en een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad van 
Europa;

b) het publiek niet zou kunnen denken dat de gebruiker wordt gesteund of gesponsord door, of de 
goedkeuring of instemming heeft gekregen van, een van de instellingen, organen of instanties van 
de Europese Unie of de Raad van Europa;

c) geen verband wordt gelegd met een doelstelling of activiteit die onverenigbaar is met de 
doelstellingen en beginselen van de Europese Unie of de Raad van Europa of die anderszins 
onwettig is.

Als het gebruik van het Europese embleem geen afbreuk doet aan deze voorwaarden, hoeft er 
geen schriftelijke goedkeuring te worden gevraagd.

Het Europese embleem of een heraldische nabootsing daarvan mag niet worden geregistreerd als 
een handelsmerk of een ander intellectuele eigendomsrecht.

Vragen over het gebruik van het Europese embleem kunnen worden gericht aan:

Europese Commissie
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, Directoraat A.4 - Centrale dienst voor intellectuele 
eigendomsrecht
GUIM 5/20
B-1049 Brussel (België)

E-mail: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu

Eigenaar
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II 

(Mededelingen) 

INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN 

EUROPESE COMMISSIE 

Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Commissie en het Europees Laboratorium 
voor Moleculaire Biologie 

(2012/C 271/01) 

De Europese Commissie, hierna de „Commissie” genoemd, en het Europees Laboratorium voor Moleculaire 
Biologie, met zetel in Heidelberg, Duitsland, hierna het „EMBL” genoemd (gezamenlijk hierna de „twee 
partijen” genoemd), 

GELET OP 

— Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie waarbij de samenwerking op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie met derde landen en internationale organisaties 
wordt bevorderd, 

— De Overeenkomst tot oprichting van het Europees Laboratorium voor Moleculaire Biologie, ondertekend 
op 30 mei 1973 ( 1 ); op basis van deze overeenkomst hebben de ondertekenaars de uitvoering van 
fundamenteel onderzoek in de moleculaire biologie, de opleiding van wetenschappers, studenten en 
gasten op alle niveaus, het aanbieden van vitale diensten aan wetenschappers in de lidstaten die onder
tekenaar zijn, het ontwikkelen van nieuwe instrumenten en methoden in de levenswetenschappen en het 
ondernemen van activiteiten voor technologieoverdracht aan het EMBL toevertrouwd, 

— De administratieve regeling voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Com
missie en het EMBL, ondertekend op 18 januari 1995, 

— De intentieverklaring tussen de Commissie en de EIROforum-organisaties, ondertekend op 24 juni 2010, 

— De kaderprogramma's van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en demonstratie, 

— Het Groenboek van 2007 inzake nieuwe perspectieven voor de Europese Onderzoeksruimte (EOR) ( 2 ), 
waarin een oproep wordt gedaan tot nauwere samenwerking en een hechter partnerschap met inter
gouvernementele onderzoeksorganisaties zoals het EMBL, met name wat onderzoeksprogrammering, 
opleiding en mobiliteit van onderzoekers, onderzoeksinfrastructuur, intellectuele eigendom en inter
nationale samenwerking betreft, 

— De mededeling inzake internationale samenwerking in de EOR van 2008 ( 3 ), die het nut van een 
versterkt partnerschap tussen de Europese Gemeenschap en Europese intergouvernementele onderzoeks
organisaties, met name EIROforum-organisaties, bevestigt om bij te dragen tot het samenvoegen van de 
kritische massa die nodig is om een effectief antwoord te bieden op beleidsuitdagingen die in toene
mende mate mondiaal zijn,

NL 8.9.2012 Publicatieblad van de Europese Unie C 271/1 

( 1 ) http://www.embl.de/aboutus/general_information/organisation/hostsite_agreement/un_agreement.pdf. 
( 2 ) Met het Groenboek inzake de Europese Onderzoeksruimte wordt bedoeld het op 4 april 2007 aangenomen groen

boek van de Commissie „De Europese Onderzoeksruimte: Nieuwe perspectieven”, (COM(2007) 161 final). 
( 3 ) „Een strategisch Europees kader voor internationale samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie”, 

24 september 2008 (COM(2008) 588).



— De visie 2020 voor de EOR, op 2 december 2008 door de Raad van de Europese Unie (EU) ( 1 ) 
goedgekeurd, die bepaalt dat tegen 2020 alle spelers in de hel EOR ( 2 ) ten volle de 5e vrijheid zullen 
genieten, 

— Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei' ( 3 ), op 17 juni 2010 door de 
Europese Raad goedgekeurd, het gerelateerde kerninitiatief „Een digitale agenda voor Europa”, op 19 mei 
2010 door de Europese Commissie aangenomen ( 4 ) en het gerelateerde kerninitiatief „Innovatie-Unie”, 
door de Europese Commissie op 6 oktober 2010 aangenomen ( 5 ), 

ERKENNENDE 

De respectieve verantwoordelijkheden van de twee partijen op bovengenoemde gebieden die elkaar weder
zijds versterken, 

De langdurige uitstekende samenwerking tussen het EMBL en de Europese Commissie op basis van de 
vorige administratieve regeling, 

HEBBEN OMTRENT HET VOLGENDE OVEREENSTEMMING BEREIKT: 

1. De twee partijen zijn voornemens samen te werken, rekening houdend met hun respectieve bevoegd
heden, teneinde de Europese Onderzoeksruimte te versterken en verder te ontwikkelen, met name op het 
gebied van onderzoeksprogrammering, opleiding en mobiliteit van onderzoekers, onderzoeksinfrastruc
tuur, intellectuele eigendom en internationale samenwerking. Te dien einde kunnen zij gezamenlijke 
activiteiten opzetten op het gebied van moleculaire levenswetenschappen. 

2. Rekening houdend met hun respectieve bevoegdheden, de institutionele verbanden en de operationele 
kaders, zullen de twee partijen elkaar informeren en raadplegen, naargelang dit passend is, over kwesties 
van wederzijds belang, in het bijzonder wat de consolidatie en verdere ontwikkeling van de Europese 
Onderzoeksruimte betreft. 

3. De in 1995 aan de Europese Commissie verleende status van waarnemer op de EMBL-Raad wordt 
gehandhaafd ( 6 ). 

4. De Commissie zal aan het EMBL het recht verlenen om kandidaten voor te dragen voor lidmaatschap 
van relevante deskundigen- en adviesorganen. Deze deskundigen zullen door de Commissie worden 
benoemd volgens haar eigen regels en procedures. 

5. De twee partijen richten contactpunten op en stellen communicatiemechanismen vast met het oog op 
het bereiken van de doelstellingen van dit memorandum van overeenstemming. 

6. De twee partijen komen wanneer nodig en ten minste jaarlijks bijeen om een evaluatie van de voortgang 
van de samenwerking te maken en eventueel nieuwe mogelijkheden van nauwere wederzijdse samen
werking, inclusief gezamenlijke activiteiten, te bespreken of potentiële synergieën te verkennen. 

7. De twee partijen zijn het eens over de kwesties in verband met de interpretatie en tenuitvoerlegging van 
dit memorandum van overeenstemming. 

8. De administratieve regeling van 18 januari 1995 wordt vervangen door dit memorandum van over
eenstemming. 

Gedaan in tweevoud te Heidelberg, 4 maart 2011. 

Voor de Europese Commissie 

Máire GEOGHEGAN-QUINN 

Commissaris voor Onderzoek, Innovatie en 
Wetenschap 

Voor het Europees Laboratorium voor Moleculaire 
Biologie (EMBL) 

Iain W. MATTAJ 

Directeur-generaal
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( 1 ) Conclusies 16767/08 van de Raad Concurrentievermogen betreffende „Europese Onderzoeksruimte — Visie 2020”, 
1-2 december 2008. 

( 2 ) De EOR omvat de EU en de met het kaderprogramma voor onderzoek geassocieerde landen. 
( 3 ) Mededeling COM(2010) 2020 van de Commissie van 3 maart 2010 en conclusies van de Europese Raad van 17 juni 

2010 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/115355.pdf). 
( 4 ) Mededeling COM(2010) 245 van de Commissie van 19 mei 2010. 
( 5 ) Mededeling COM(2010) 546 van de Commissie van 6 oktober 2010. 
( 6 ) De status van waarnemer is aan de Europese Commissie toegekend in de op 18 januari 1995 ondertekende admi

nistratieve regeling.



MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN 
DE EUROPESE UNIE 

EUROPESE COMMISSIE 

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie 

(Zaak COMP/M.6463 — Marquard & Bahls/Bominflot) 

(Voor de EER relevante tekst) 

(2012/C 271/02) 

Op 19 maart 2012 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde 
concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is 
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige 
tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na ver
wijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar: 

— op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/ 
mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkin
gen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector, 

— in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder document
nummer 32012M6463. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.

NL 8.9.2012 Publicatieblad van de Europese Unie C 271/3



IV 

(Informatie) 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN 
INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE 

EUROPESE COMMISSIE 

Wisselkoersen van de euro ( 1 ) 

7 september 2012 

(2012/C 271/03) 

1 euro = 

Munteenheid Koers 

USD US-dollar 1,2706 

JPY Japanse yen 100,26 

DKK Deense kroon 7,4521 

GBP Pond sterling 0,79670 

SEK Zweedse kroon 8,4865 

CHF Zwitserse frank 1,2128 

ISK IJslandse kroon 

NOK Noorse kroon 7,3730 

BGN Bulgaarse lev 1,9558 

CZK Tsjechische koruna 24,587 

HUF Hongaarse forint 287,00 

LTL Litouwse litas 3,4528 

LVL Letlandse lat 0,6963 

PLN Poolse zloty 4,1224 

RON Roemeense leu 4,4805 

TRY Turkse lira 2,2918 

Munteenheid Koers 

AUD Australische dollar 1,2279 

CAD Canadese dollar 1,2472 

HKD Hongkongse dollar 9,8546 

NZD Nieuw-Zeelandse dollar 1,5787 

SGD Singaporese dollar 1,5739 

KRW Zuid-Koreaanse won 1 435,34 

ZAR Zuid-Afrikaanse rand 10,4434 

CNY Chinese yuan renminbi 8,0604 

HRK Kroatische kuna 7,4355 

IDR Indonesische roepia 12 168,59 

MYR Maleisische ringgit 3,9478 

PHP Filipijnse peso 52,870 

RUB Russische roebel 40,3911 

THB Thaise baht 39,643 

BRL Braziliaanse real 2,5769 

MXN Mexicaanse peso 16,5019 

INR Indiase roepie 70,2450
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Administratieve overeenkomst met de Raad van Europa inzake het gebruik van het EU-logo door 
derden 

(2012/C 271/04) 

1. Algemeen principe 

Natuurlijke personen en rechtspersonen (hierna „gebruiker” genoemd) mogen het EU-logo of delen daarvan 
onder de volgende voorwaarden gebruiken. 

2. Gebruiksvoorwaarden 

Het gebruik van het EU-logo en/of delen daarvan is toegestaan voor niet-commercieel en commercieel 
gebruik, tenzij: 

a) door dat gebruik ten onrechte de indruk wordt gewekt of wordt verondersteld dat er een verband bestaat 
tussen de gebruiker en een van de instellingen, organen of instanties van de Europese Unie of de Raad 
van Europa; 

b) door dat gebruik het publiek ten onrechte zou kunnen denken dat de gebruiker wordt gesteund of 
gesponsord door of de goedkeuring of instemming heeft gekregen van een van de instellingen, organen 
of instanties van de Europese Unie of de Raad van Europa; 

c) dat gebruik gepaard gaat met een doelstelling of activiteit die onverenigbaar is met de doelstellingen en 
beginselen van de Europese Unie of de Raad van Europa of die anderszins onwettig is. 

3. Handelsmerk en daarmee verband houdende kwesties 

Het gebruik van het EU-logo overeenkomstig de hiervoor beschreven voorwaarden houdt geen toestemming 
in om het logo of een imitatie daarvan te registreren als een handelsmerk of een ander intellectuele-eigen
domsrecht. De Europese Commissie en de Raad van Europa blijven toezicht houden op aanvragen tot 
registratie van het EU-logo of delen daarvan als (onderdeel van) intellectuele-eigendomsrechten, overeen
komstig de geldende wettelijke bepalingen. 

4. Wettelijke verantwoordelijkheid 

Het gebruik van het EU-logo of delen daarvan geschiedt op eigen wettelijke verantwoordelijkheid. De 
gebruiker is aansprakelijk voor eventueel misbruik en eventuele schade als gevolg van dat gebruik, over
eenkomstig de wetten van de lidstaten of een derde land. 

5. Recht op vervolging van misbruik 

De Commissie behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op verzoek van de Raad van Europa 
inzake 

— gebruik dat niet voldoet aan de hier beschreven voorwaarden of 

— gebruik dat de Commissie of de Raad van Europa schadelijk achten, een vordering in te stellen bij de 
rechtbank van een lidstaat of een derde land.
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INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN 

Lijst van geregistreerde en gecertificeerde ratingbureaus 

(2012/C 271/05) 

De onderstaande ratingbureaus zijn geregistreerd of gecertificeerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (de 
verordening inzake ratingbureaus). 

De lijst wordt door de ESMA gepubliceerd overeenkomstig artikel 18, lid 3, van de verordening inzake 
ratingbureaus en wordt binnen vijf werkdagen na vaststelling van een besluit tot registratie of certificatie 
geactualiseerd. De Europese Commissie publiceert de lijst op haar beurt binnen 30 dagen na ieder actua
lisering in het Publicatieblad van de Europese Unie. Gedurende die periode kunnen er derhalve verschillen 
bestaan tussen de door de ESMA gepubliceerde lijst en de lijst die in het Publicatieblad beschikbaar is. 

Geregistreerde of gecertificeerde ratingbureaus 

Voor het laatst bijgewerkt op: 30 juli 2012 

Naam ratingbureau Land van 
vestiging 

Bevoegde registratieautoriteit in lidstaat 
van vestiging Status Datum inwerkingtreding 

Euler Hermes Rating GmbH Duitsland Bundesanstalt für Finanzdienstleis
tungsaufsicht (BaFin) 

Geregistreerd 16 november 2010 

Japan Credit Rating Agency 
Ltd 

Japan Autorité des marchés financiers 
(AMF) 

Gecertificeerd 6 januari 2011 

Feri EuroRating Services AG Duitsland Bundesanstalt für Finanzdienstleis
tungsaufsicht (BaFin) 

Geregistreerd 14 april 2011 

Bulgarian Credit Rating 
Agency AD 

Bulgarije Financial Supervision Commission 
(FSC) 

Geregistreerd 6 april 2011 

Creditreform Rating AG Duitsland Bundesanstalt für Finanzdienstleis
tungsaufsicht (BaFin) 

Geregistreerd 18 mei 2011 

Scope Credit Rating GmbH 
(vroeger PSR Rating GmbH) 

Duitsland Bundesanstalt für Finanzdienstleis
tungsaufsicht (BaFin) 

Geregistreerd 24 mei 2011 

ICAP Group SA Griekenland Hellenic Capital Market 
Commission (HCMC) 

Geregistreerd 7 juli 2011 

GBB-Rating Gesellschaft für 
Bonitätsbeurteilung GmbH 

Duitsland Bundesanstalt für Finanzdienstleis
tungsaufsicht (BaFin) 

Geregistreerd 28 juli 2011 

ASSEKURATA Assekuranz 
Rating-Agentur GmbH 

Duitsland Bundesanstalt für Finanzdienstleis
tungsaufsicht (BaFin) 

Geregistreerd 16 augustus 2011 

Companhia Portuguesa de 
Rating, SA (CPR) 

Portugal Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM) 

Geregistreerd 26 augustus 2011 

AM Best Europe — Rating 
Services Ltd. (AMBERS) 

Verenigd 
Koninkrijk 

Financial Services Authority (FSA) Geregistreerd 8 september 2011 

DBRS Ratings Limited Verenigd 
Koninkrijk 

Financial Services Authority (FSA) Geregistreerd 31 oktober 2011
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Naam ratingbureau Land van 
vestiging 

Bevoegde registratieautoriteit in lidstaat 
van vestiging Status Datum inwerkingtreding 

Fitch France S.A.S. Frankrijk Autorité des marchés financiers 
(AMF) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Fitch Deutschland GmbH Duitsland Bundesanstalt für Finanzdienstleis
tungsaufsicht (BaFin) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Fitch Italia SpA Italië Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa (CONSOB) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Fitch Polska SA Polen Komisja Nadzoru Finansowego 
(KNF) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Fitch Ratings España S.A.U. Spanje Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Fitch Ratings Limited Verenigd 
Koninkrijk 

Financial Services Authority (FSA) Geregistreerd 31 oktober 2011 

Fitch Ratings CIS Limited Verenigd 
Koninkrijk 

Financial Services Authority (FSA) Geregistreerd 31 oktober 2011 

Moody’s Investors Service 
Cyprus Ltd 

Cyprus Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CySEC) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Moody’s France S.A.S. Frankrijk Autorité des marchés financiers 
(AMF) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Moody’s Deutschland 
GmbH 

Duitsland Bundesanstalt für Finanzdienstleis
tungsaufsicht (BaFin) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Moody’s Italia S.r.l. Italië Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa (CONSOB) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Moody’s Investors Service 
España SA 

Spanje Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Moody’s Investors Service 
Ltd 

Verenigd 
Koninkrijk 

Financial Services Authority (FSA) Geregistreerd 31 oktober 2011 

Standard & Poor’s Credit 
Market Services France 
S.A.S. 

Frankrijk Autorité des marchés financiers 
(AMF) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Standard & Poor’s Credit 
Market Services Italy S.r.l. 

Italië Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa (CONSOB) 

Geregistreerd 31 oktober 2011 

Standard & Poor’s Credit 
Market Services Europe 
Limited 

Verenigd 
Koninkrijk 

Financial Services Authority (FSA) Geregistreerd 31 oktober 2011 

CRIF SpA Italië Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa (CONSOB) 

Geregistreerd 22 december 2011 

Capital Intelligence (Cyprus) 
Ltd 

Cyprus Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CySEC) 

Geregistreerd 8 mei 2012 

European Rating Agency, 
a.s. 

Slowakije National Bank of Slovakia Geregistreerd 30 juli 2012
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V 

(Adviezen) 

BESTUURLIJKE PROCEDURES 

EUROPESE COMMISSIE 

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/26/12 

Actie 4.1 — Ondersteuning van organisaties die op Europees niveau op jeugdgebied werkzaam zijn 

(2012/C 271/06) 

1. Doelstelling 

Deze oproep tot het indienen van voorstellen betreft de verlening van structurele steun in de vorm van 
exploitatiesubsidies aan organisaties die op Europees niveau op jeugdgebied werkzaam zijn en een doel van 
algemeen Europees belang nastreven. 

De oproep heeft tot doel organisaties te ondersteunen die via hun permanente, dagelijkse en normale 
activiteiten bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma „Jeugd in actie”. 

Deze activiteiten moeten bijdragen tot een grotere participatie van jongeren als burgers in het openbare 
leven en de samenleving en moeten bovendien leiden tot de ontwikkeling en uitvoering van Europese 
samenwerkingsactiviteiten op jeugdgebied in de breedste zin van het woord. 

De oproep beoogt organisaties te selecteren om exploitatiesubsidieovereenkomsten te sluiten voor het 
begrotingsjaar 2013. Zij heeft geen betrekking op organisaties die met het Uitvoerend Agentschap een 
kaderpartnerschapsovereenkomst voor 2011-2013 hebben gesloten. 

2. In aanmerking komende gegadigden 

2.1. Organisaties die in aanmerking komen 

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gericht tot: 

1. Europese niet-gouvernementele organisaties: 

a) Europese overkoepelende organisaties met afdelingen in ten minste 8 in aanmerking komende landen; 

b) formele Europese netwerken met formele statutaire ledenorganisaties in ten minste 8 in aanmerking 
komende landen; 

2. informele Europese netwerken — bestaande uit onderling onafhankelijke organisaties en actief in ten 
minste 8 in aanmerking komende landen. 

Om in aanmerking te komen voor een exploitatiesubsidie, moet een organisatie aan de volgende vereisten 
voldoen: 

— zij heeft geen winstoogmerk; 

— zij is niet-gouvernementeel; 

— zij is op de uiterste datum voor indiening van de aanvragen ten minste 1 jaar wettelijk geregisteerd in 
een in aanmerking komend land;
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— zij is een jongerenorganisatie of een organisatie met een bredere doelstelling waarvan een deel van de 
activiteiten op jongeren is gericht; 

— zij betrekt jongeren bij het beheer van de ten behoeve van hen ontwikkelde activiteiten; 

— zij heeft ten minste één (al dan niet bezoldigde) vaste medewerker. Er wordt een uitzondering gemaakt 
voor organisaties die nog nooit uit hoofde van deze actie subsidie hebben ontvangen en die bij 
subsidietoekenning van plan zijn een vaste medewerker in dienst te nemen. 

2.2. Landen die in aanmerking komen 

Organisaties moeten in een van de volgende landen zijn gevestigd om voor subsidie in aanmerking te 
komen: 

— de lidstaten van de Europese Unie; 

— de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitser
land; 

— de kandidaat-lidstaten waarvoor een pretoetredingsstrategie bestaat: Kroatië en Turkije; 

— de westelijke Balkanlanden: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo (onder Resolutie 1244/1999 van de 
VN-Veiligheidsraad), Montenegro, Servië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; 

— de volgende Oost-Europese landen: Moldavië, Oekraïne, de Russische Federatie, Wit-Rusland. 

3. Subsidiabele activiteiten 

De organisaties moeten in hun jaarplan een reeks activiteiten opnemen die voldoen aan de grondbeginselen 
van het optreden van de Europese Unie op jeugdgebied. 

Bij de activiteiten die kunnen bijdragen tot versterking en verbetering van de doelmatigheid van het 
optreden van de Europese Unie gaat het met name om: 

— groep 1: optreden als spreekbuis voor en in het belang van jongeren in al hun diversiteit op Europees 
niveau; 

— groep 2: uitwisseling van jongeren en vrijwilligerswerk; 

— groep 3: niet-formele en informele leer- en activiteitsprogramma’s die gericht zijn op jongeren; 

— groep 4: bevordering van intercultureel leren en intercultureel begrip; 

— groep 5: discussies over Europese aangelegenheden, EU-beleid of jeugdbeleid; 

— groep 6: verspreiding van informatie over het optreden van de Europese Unie; 

— groep 7: acties ter bevordering van participatie en initiatieven van jongeren. 

4. Toekenningscriteria 

Subsidiabele aanvragen worden op grond van de volgende criteria beoordeeld: 

— relevantie voor de doelstellingen en prioriteiten van het programma „Jeugd in actie” en van de oproep 
tot het indienen van voorstellen (30 %); 

— kwaliteit van het werkplan en van de in het kader daarvan gebruikte werkmethoden (50 %); 

— aantal deelnemers en hun profiel, alsook aantal landen waarop de activiteiten betrekking hebben (20 %).
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5. Beschikbare begroting 

Het totale bedrag dat in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt uitgetrokken 
voor de medefinanciering van de exploitatie van organisaties die op Europees niveau op jeugdgebied werk
zaam zijn, wordt geraamd op 800 000 EUR. 

De financiële bijdrage uit de begroting van de Unie mag niet meer dan 80 % van de geraamde uitgaven 
bedragen (voor aanvragers die de subsidieberekening op basis van een begroting toepassen, betekent dit 
80 % van de subsidiabele kosten ( 1 )). 

De maximumsubsidie voor elke organisatie bedraagt 35 000 EUR voor een jaarovereenkomst. 

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen. 

6. Indiening van aanvragen 

De subsidieaanvragen moeten worden opgesteld in een van de officiële EU-talen, met behulp van het 
elektronische formulier dat speciaal hiervoor is ontworpen. 

De formulieren zijn beschikbaar op het volgende internetadres: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

Het elektronische aanvraagformulier moet, naar behoren ingevuld, uiterlijk op 15 november 2012 om 
12.00 uur Midden-Europese tijd (middag) worden ingediend. 

Tevens moet uiterlijk op 15 november 2012 een papieren versie van de aanvraag naar het volgende adres 
worden gestuurd: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Youth Unit (P6) — Grant application — Action 4.1 — 2013 
BOUR 4/29 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Brussel 
BELGIË 

— per post (datum postmerk), 

— per koeriersdienst (datum van ontvangst door de koeriersdienst die de aanvraag aan het Agentschap 
bezorgt). 

Per fax of e-mail verzonden aanvragen worden afgewezen. 

7. Aanvullende informatie 

De aanvragen moeten voldoen aan de bepalingen van de Richtsnoeren voor aanvragers — Oproep tot het 
indienen van voorstellen EACEA/26/12, worden ingediend met behulp van het hiervoor bestemde aan
vraagformulier en de vereiste bijlagen bevatten. 

De genoemde documenten zijn beschikbaar op het volgende internetadres: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID 

EUROPESE COMMISSIE 

Voorafgaande aanmelding van een concentratie 

(Zaak COMP/M.6613 — Watson/Actavis) 

(Voor de EER relevante tekst) 

(2012/C 271/07) 

1. Op 31 augustus 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de 
zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad ( 1 ) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat 
Watson Pharmaceuticals, Inc. („Watson”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de 
EG-concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over Actavis Pharma Holding 4 ehf., Actavis 
Sàrl en Actavis Inc. (tezamen „Actavis”, Zwitserland) door de verwerving van aandelen. 

2. De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn: 

— Watson: ontwikkeling, vervaardiging, verkoop en distributie van generieke, biologische en merkgenees
middelen, 

— Actavis: ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van generieke geneesmiddelen. 

3. Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie 
binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt 
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. 

4. De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen 
concentratie kenbaar te maken. 

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking 
hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ 
ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6613 — Watson/Actavis, aan onder
staand adres worden toegezonden: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie voor concentraties 
J-70 
1049 Brussel 
BELGIË
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Voorafgaande aanmelding van een concentratie 

(Zaak COMP/M.6599 — Comsa Rail Transport/Naviland Cargo/Grupo Logístico Sesé/Target) 

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak 

(Voor de EER relevante tekst) 

(2012/C 271/08) 

1. Op 3 september 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de 
zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad ( 1 ) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat 
Comsa Rail Transport, S.A.U. („CRT”, Spanje), die deel uitmaakt van het Spaanse concern Comsa-EMTE, 
Naviland Cargo, SA („Naviland”, Frankrijk), die deel uitmaakt van het Franse concern SNCF en Grupo 
Logístico Sesé S.L. („Sesé”, Spanje) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening 
de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een onderneming („Joint Venture”) door de verwerving van 
aandelen in een nieuw opgerichte onderneming. 

2. De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn: 

— CRT: logistieke dienstverlening per spoor en vervoerdiensten, 

— Naviland: goederenvervoer per spoor, intermodaal goederenvervoer en exploitatie van intermodale ver
voerterminals, 

— Sesé: wegvervoer, intermodaal vervoer, expeditie en logistieke dienstverlening, 

— Joint Venture: goederenvervoer over land tussen Portugal en Duitsland. 

3. Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie 
binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt 
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan 
komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende 
een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentra
tieverordening ( 2 ). 

4. De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen 
concentratie kenbaar te maken. 

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking 
hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ 
ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6599 — Comsa Rail Transport/ 
Naviland Cargo/Grupo Logístico Sesé/Target, aan onderstaand adres worden toegezonden: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie voor concentraties 
J-70 
1049 Brussel 
BELGIË
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Publicatieblad apart verkocht. 
Het abonnement op het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (S-serie: Overheidsopdrachten 
en aanbestedingen) omvat alle 23 officiële taalversies op één meertalige dvd. 
Op verzoek kunnen de abonnees op het Publicatieblad van de Europese Unie eveneens de verschillende bijlagen 
van het Publicatieblad ontvangen. De abonnees worden op de hoogte gebracht van het verschijnen van bijlagen 
door middel van een „Bericht aan de lezer” in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Verkoop en abonnementen 

Abonnementen op verscheidene niet-kosteloze publicaties, zoals het abonnement op het Publicatieblad van de 
Europese Unie, zijn verkrijgbaar bij onze verkoopkantoren. Een lijst met verkoopkantoren is te vinden op het 
volgende internetadres: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_nl.htm 

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) heeft u direct en gratis toegang tot het recht van de 
Europese Unie. Op deze website kunt u het Publicatieblad van de Europese Unie raadplegen. 
U vindt er eveneens de Verdragen, de wetgeving, de jurisprudentie en de voorbereidende wetgevende 

besluiten. 

Meer informatie over de Europese Unie is te vinden op de volgende website: http://europa.eu 
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